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RESUMO: O artigo busca apresentar como se deu o debate sobre saúde mental no Twitter a 
partir de acontecimentos situados no programa Big Brother Brasil 21, por meio de uma 
análise temática. Partimos de conceitos relacionados à interface Comunicação e Saúde, tipos 
de violência e conversações em rede. A análise dos dados aponta como principais 
agrupamentos temáticos: menções à saúde mental dos espectadores; pressão por intervenção; 
discussão sobre tipos de violência; atravessamento de pautas culturais-identitárias; e discussão 
sobre limites entre entretenimento e violência ou tortura psicológica. 
 

INTRODUÇÃO 

A 21ª edição do reality show Big Brother Brasil (BBB), exibido pela Rede Globo, estreou em 

janeiro 2021, e é a segunda edição que conta com famosos competindo pelo prêmio: as 

anteriores envolviam apenas participantes anônimos. O BBB tradicionalmente mobiliza 

audiências e enseja debates sobre as mais diversas temáticas: não se limita às disputas pela 

permanência na casa ou aspectos ligados ao produto midiático propriamente dito, mas aciona 

pautas de cunho social, identitário, cultural e/ou político, que partem de acontecimentos no 

programa para encontrar debates da esfera pública (CAMPANELLA, 2012; SILVA, 2017; 

HABCKOST, 2020).  

Em 29 de janeiro, após a festa “Herança Africana” um dos competidores, o ator Lucas 

Penteado, se desentendeu com outros participantes, que rechaçaram seu comportamento, 

definido como uma postura agressiva. Ocorre que, nos dias subsequentes, o público começou 
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a repercutir, no Twitter, o tratamento que os demais “brothers”, especialmente a cantora 

Karol Conká, passaram a conferir a Lucas. Internautas alegaram tratar-se de “tortura 

psicológica”, “abuso” e “humilhação”. 

As atitudes dos jogadores em relação a Lucas suscitaram uma discussão sobre saúde mental 

cujos limites transpõem o escopo do programa. Nosso objetivo, neste estudo, é apresentar 

como se deu esse debate acerca da saúde mental (SM), apontando quais temas e conceitos 

foram acionados a partir do caso ocorrido no BBB21. Para tanto, realizaremos uma análise 

temática, embasada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Entendemos tratar-se de um 

tema emergente, que lança luz sobre as articulações entre os campos da Comunicação e da 

Saúde. Espera-se que seja possível apresentar maneiras como a saúde mental vem sendo 

abordada e repercutida no contexto midiático. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Adotamos como premissa para esse texto a importância do entrelaçamento das áreas da 

Comunicação e Saúde. Nessa circunstância, Schiavo (2007, p. 7) define a comunicação em 

saúde como uma “abordagem multifacetada e multidisciplinar”. Compreendemos, portanto, 

que essa interface envolve não somente os profissionais dessas áreas, mas também cidadãos 

que venham potencializar a construção de uma rede de informação e promoção de saúde. 

Sendo assim, é possível pensar que o elenco do BBB 21 e sua audiência possam integrar essa 

faceta ao discutirem a SM a partir de suas práticas, de um lado a partir da experiência dentro 

do programa e de outra a partir do ato de observação e da produção de conteúdo nas redes 

sociais problematizando as relações entre os jogadores. 

Nesse sentido, o debate sobre SM pode ser considerada uma prática social atual possibilitada 

e potencializada pelo que Recuero (2012) chama de “conversações em rede”. São interações 

situadas no contexto das mídias sociais digitais, de caráter público e grande disseminação 

entre diferentes plataformas. Nesse caso, testemunhamos um movimento em que 

acontecimentos do programa repercutem no ciberespaço de maneira a mobilizar os 

telespectadores e incitar discussões. O debate sobre violência psicológica ganhou destaque 

principalmente após falas de Karol direcionadas a Lucas como: “não quero que você fale 

enquanto estou na mesa comendo, obrigada” e “vou deixar esse menino ‘tantan’”. Após os 
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eventos descritos, o termo “tortura psicológica” registrou um aumento de 610% nas pesquisas 

segundo o Google Trends, ferramenta que mostra as tendências no buscador.  

Conforme a Organização Mundial de Saúde, violência psicológica é definida como toda ação 

que coloque em risco ou cause danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 

pessoa. Agressão, abuso, intimidação, discriminação e perseguição são comportamentos que 

podem ser relacionados a essa ordem. Dentre as definições de tortura, está incluído o ato de 

submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de força ou grave 

ameaça, provocando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo 

pessoal ou medida de caráter preventivo (OMS, 1996). Depressão, ansiedade e estresse pós-

traumático são alguns dos efeitos da violência psicológica (SILVA; COELHO; CAPONI., 

2007). 

 

METODOLOGIA 

A coleta dos dados se deu pela ferramenta de busca do Twitter. Primeiramente, foram 

reunidos todos os tweets com a hashtag #BBB21 produzidos entre 31 de janeiro e 1 de 

fevereiro, quando a discussão sobre a saúde mental do participante Lucas ganhou visibilidade 

na plataforma diante da postura dos competidores. Foi realizada a busca pelos seguintes 

termos: “psicológico”; “violência”; “saúde mental”; e “isolamento”, pensando na 

possibilidade de circunscrever as postagens à discussão sobre saúde mental.  

Foram analisados os primeiros 200 tweets apresentados pela ferramenta a partir dos filtros 

realizados. Com base na análise das temáticas, proposta constitutiva da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), buscou-se agrupar os tweets em categorias relativas ao tema para posterior 

análise. 

 

RESULTADOS  

A análise possibilitou que fossem identificadas cinco categorias temáticas principais: 1) 

menções ao impacto do caso sobre a saúde mental dos telespectadores; 2) pressão sobre a 

produção do BBB e os patrocinadores por responsabilização e intervenção; 3) discussão sobre 

tipos de violência (especificidades da violência psicológica em relação a outras formas de 

agressão); 4) atravessamento de pautas culturais-identitárias - raça, gênero e xenofobia; e 5) 
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discussão sobre os limites entre o que é próprio da competição e do entretenimento o que 

configura crime de violência psicológica. Cabe destacar que os temas estão, muitas vezes, 

inter-relacionados, podendo ser discutidos de forma associada. 

 

Impacto sobre a saúde mental dos telespectadores 

As manifestações identificadas neste agrupamento fazem referências à saúde mental no que 

tange à audiência do programa. Percebe-se, nas conversações desta natureza, que as situações 

a que foi submetido o participante Lucas geram um envolvimento por parte da audiência no 

microblog que não se restringe à preocupação com o seu bem-estar físico e mental, mas 

suscitam questões ligadas a aspectos subjetivos de quem assiste.  

 

Quadro 1 - Tweets com manifestações sobre a saúde mental dos telespectadores 

"Esse bbb é um gatilho pra quem tem algum problema mental, o que estão fazendo com o Lucas é desumano. 
Ele errou, mas quem nunca errou ? #BBB2 l" 

"Sério, não dá nem pra assistir mais de tanta repulsa que eu tô dessa mulher! @boninho FAZ ALGUMA 
COISA POR FAVOR!! O BRASIL NÃO TEM MAIS PSICÓLOGICO PRA VER NGM SOFRER #BBB21" 

"Já me senti acuada como o Lucas. Já chorei sozinha, já fui isolada, já cheguei no fundo do poço. Cuidem da 
saúde mental de vcs, isso é tão importante ... Lucas teve um dia de ideias erradas, mas parece que ele matou 
alguém. Eu sinto a dor dele em mim. #BBB2 l" 

Fonte: Twitter/ Elaboração dos autores 

 

Os exemplos falam de “gatilhos”, isto é, fatos que suscitam disparadores de emoções 

determinadas. Nesse caso, conforme o usuário que produziu a postagem, o tratamento dos 

demais participantes em relação a Lucas desencadeou reações emocionais específicas em 

pessoas com o que a pessoa definiu como um “problema mental”. Infere-se, portanto, que se 

entende que o participante teria também algum tipo de condição mental ou psicológica que 

requer cuidados.  

Ver, através da exibição do programa, a situação em que ele se encontra, despertaria esses 

sentimentos particulares em pessoas que se identificam com o tipo de tratamento que ele 

recebeu por parte dos outros participantes, seja pela rememoração de experiências passadas ou 

pela possibilidade de empatizar com sua dor. Um dos exemplos aborda essa identificação 

diretamente, à medida que o sujeito divide sua experiência pessoal de ter se sentido “acuada”, 
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sendo “isolada” e chegando “ao fundo do poço”, e dessa forma sente que consegue partilhar 

dos sentimentos do participante: “eu sinto a dor dele em mim”. 

 

Pressão por responsabilização e intervenção 

Outra categoria temática identificada foi aquela que reúne mensagens em que o público 

reivindica responsabilização e/ou intervenção por parte da emissora que transmite o BBB, a 

produção do programa e dos patrocinadores da atração.  

 

Quadro 2 - Tweets com pedidos de responsabilização e intervenção 

"Assim como rolou uma intervenção no caso do Marcos Harter x Emily no BBB 17, é urgente que a produção 
tome alguma atitude no cenário atual, em nome da saúde mental do Lucas e dos que os assistem lá dentro. São 
mais de 24h aterrorizando o cara, isso é doentio. #B8B21" 

"Será preciso movimentar o Judiciário pra Dona Globo interromper essa violência contra o Lucas? #B8B21" 

"Marquem os patrocinadores e coloquem o vídeo! Alô @cea_brasil @picpay @AvonBR, o que vocês acham 
de violência psicológica? Não é mais prazeroso assistir esse programa que vocês estão patrocinando! @bbb 
@boninho escrota URGENTE #KarolConkaExpulsa #B8B21" 

Fonte: Twitter/ Elaboração dos autores 

 

As postagens incluídas nesta categoria são sobretudo manifestações no sentido de sublinhar a 

gravidade das hostilidades e violências que Lucas Penteado vinha experienciando na casa e 

pedir, de forma incisiva, que os responsáveis pelo programa estar no ar se posicionassem 

oficialmente sobre o assunto. Para os autores dos posts destacadas acima, a Rede Globo de 

Televisão deveria intervir em nome da saúde mental de Lucas e dos telespectadores, por 

tratar-se de uma situação de violência psicológica.  

O primeiro exemplo chega a fazer referência a um caso em que a produção do programa 

interveio na relação entre dois competidores na edição 17, expulsando o participante Marcos 

por acusação de violência contra a participante Emilly. O usuário sugere que se faça o mesmo 

no caso do BBB21, a fim de acabar com as “mais de 24 horas aterrorizando” o participante a 

partir de suas ações subsequentes à festa. Na segunda postagem destacada, se aventa a 

possibilidade de intervenção judicial para que a Globo aja de maneira a coibir os 

comportamentos dos participantes. As acusações de omissão e pedidos de providências se 

estendem ainda aos patrocinadores do BBB21. Uma campanha para que os anunciantes da 
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edição fossem cobrados a se manifestar sobre a suposta situação de violência psicológica 

testemunhada foi lançada e os usuários “marcavam” os perfis oficiais das marcas em seus 

tweets de protesto e solicitação de intervenção, principalmente ligados aos pedidos de 

expulsão da participante Karol Conká da competição. 

 

Tipos de violência 

O agrupamento “tipos de violência” abrange principalmente discussões a respeito das 

especificidades da violência psicológica e suas diferentes manifestações. Observamos 

referências à dificuldade de se classificar as violências que atingem a saúde mental dos 

sujeitos e diferentes perspectivas de como essas violências podem se materializar. 

 

Quadro 3 - Tweets com discussão sobre tipos ele violência 

"a Karol Conká já devia ter sido EXPULSA há muito tempo, violência não é só fisica, tortura psicológica é 
crime e ninguém mais aguenta esse linchamento que ela tá fazendo com alguns participantes FAZ ALGUMA 
COISA @boninho #ForaKarolConka #B8B21" 

"Tortura psicológica não é entretenimento!!! #BBB2 l A Lei 9.455/97, que define os crime de tortura, dentre 
as condutas ilícitas descritas, prevê que quem constrange alguém a prestar informação ou declaração, sob 
ameaça ou violência, resultando em sofrimento físico ou mental." 

"tortura/violência/abuso psicológico É CRIME @bbb @boninho #BBB2 l" 

Fonte: Twitter/ Elaboração dos autores 

 

A participante Karol é citada mais uma vez como a principal perpetradora das violências que 

Lucas vinha sofrendo e alguns dos usuários destacam a necessidade de se perceber a agressão 

psicológica como uma forma de violência, a exemplo do que acontece no caso de agressão 

física. Destacamos, aqui, as diferentes terminologias que foram utilizadas e repercutidas nesse 

espaço a fim de tentar definir o que acontecia dentro da casa do BBB: tortura, violência, 

abuso e linchamento foram algumas das formas utilizadas pelos consumidores para se referir 

às ações ligadas à saúde mental do participante.  

Os tweets que exemplificam, no quadro 3, os comentários desta natureza, empregam essas 

diferentes concepções. O exemplo 2 inclusive apresenta a definição de tortura segundo os 

termos da Lei Federal 9.455/97, a fim de reforçar a gravidade dos fatos ocorridos e a 

possibilidade de se enquadrá-los dentro da ideia de tortura. Pedidos de responsabilização e 
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intervenção também figuram ligados a essa categoria, à medida que a especificidade e a 

dificuldade de se identificar essa forma de violência servem como uma espécie de alerta dos 

usuários para o perigo da situação a que o competidor estava sujeito. 

 

Atravessamento de pautas culturais-identitárias 

Percebemos que alguns dos comentários abordavam pautas culturais-identitárias e o 

atravessamento das mesmas à situação vivida por Lucas. Como principais temáticas dessa 

natureza associadas às violências identificadas estiveram a xenofobia e as questões de gênero 

e raça, como observado no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Tweets abordando o atravessamento de pautas culturais-identitárias 

"Abuso psicológico não é entretenimento, o mesmo vale para xenofobia! Tá ficando insustentável, @boninho 
#KarolConkaExpulsa #BBB2 l" 

"Imagina o psicológico de uma pessoa preta ouvindo a vida inteira que ela não é digna de ocupar um espaço, 
não merece o convívio com a sociedade e que o lugar dela não é ali. Agora imagine uma pessoa preta ouvindo 
isso de outra pessoa preta. #bbb2 l ." 

"#Redebbb #BBB2 l Agora vocês me falem aí, se fosse um homem fazendo isso com uma mulher no BBB 
será que já não teria até uma delegada na porta do Projac? Reflexão A Karol tá fazendo um terror psicológico 
com o Lucas e ninguém faz nada." 

Fonte: Twitter/ Elaboração dos autores 

 

O primeiro entre os tweets aqui destacados cita a ocorrência de casos de xenofobia, que teria 

também sido testemunhada na edição 20 do Big Brother Brasil. Compreende-se que o abuso 

psicológico e as falas e ações xenofóbicas - isto é, de preconceito em relação a pessoas que 

vêm de fora de determinada cultura, raça, religião ou religião -, são colocados de certa 

maneira em pé de igualdade no sentido de serem inadmissíveis, sobretudo nesse cenário de 

entretenimento televisionado.  

O recorte racial é também aspecto relevante para a compreensão das manifestações 

analisadas, haja vista que Lucas é um homem negro, e algumas vezes advogou em defesa da 

união do povo preto e das pautas ligadas à equidade racial no programa. Além disso, a 

dimensão psicológica da população negra é citada por alguns dos usuários: os estigmas que 

acompanham sujeitos racializados são abordados, por exemplo, no segundo tweet, em que o 
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espectador aponta que pessoas negras ouvem muitas vezes que não merecem ocupar 

determinados lugares e posições na sociedade. As falas direcionadas a Lucas tocariam 

diretamente nessa vivência, e são tidas como especialmente dolorosas do ponto de vista 

psicológica por terem partido, em muitos casos, de pessoas negras. A questão de gênero 

também encontrou ressonância nas postagens desta categoria, à medida que alguns usuários 

sugeriram que a falta de intervenções por parte da produção do programa poderia ser 

creditada ao fato de Karol ser mulher, e Lucas homem. 

 

Limites entre entretenimento e violência 

 

Quadro 5 - Tweets com a discussão entretenimento x violência 

"Eu ia assistir por entretenimento, mas nunca imaginei ver ao vivo na TV o que estou vendo, é doido! é pesado 
demais pra ver! é terror por isto compartilho #NaoAssistaBBB #BBB2 l Pois não se trata sobre cancelamento 
ou hater de intemet, é sobre saúde mental" 

"A GENTE PEDIU UM BBB PRA TER ENTRETENIMENTO NAO VER UM ABUSO PSICOLÓGICO 
ACONTECENDO IMPUNE NA NOSSA FRENTE, ISSO É JOGO SUJO, NAO VAMOS CONTINUAR 
ASSISTINDO ESSA MERDA FAZ ALGUMA COISA BONINHO #BBB2 I ." 

"Quanto à pressão psicológica, isolamento e risco de desistência: acordem, #bbb é jogo PESADO, de ataque e 
desmoralização, NAO É NADA NOVO NO PROGRAMA. Saber lidar com isso f�z toda diferença e pode 
ajudar a levantar caneco. #bbb2 l #redebbb" 

Fonte: Twitter/ Elaboração dos autores 

 

Como última categoria principal identificada, citamos o debate acerca dos limites entre aquilo 

que seria próprio da dinâmica do jogo e, portanto, da esfera do entretenimento e o que 

constitui violência e/ou possível crime contra a dignidade de alguém. 

Observamos a ocorrência de manifestações que opunham o entretenimento e a diversão que 

programas como o BBB deveriam oferecer e a situação de abuso psicológico identificada pela 

audiência. Em uma das mensagens, o telespectador destaca que não se trata de um movimento 

ligado à chamada “cultura do cancelamento”, mas de uma discussão sobre a saúde mental de 

Lucas. O segundo exemplo traz um tipo de comentário também comum entre a amostra, em 

que o sujeito fala sobre o comportamento dos participantes em relação a Lucas como “jogo 

sujo” no contexto da competição do Big Brother, e ameaça deixar de assistir ao reality show 

caso a situação persista. 
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Por outro lado, há quem entenda que a pressão psicológica exercida sobre Lucas é uma 

situação da competição, faz parte do jogo do BBB, e pode ser vista de forma estratégica. A 

fim de ilustrar essa perspectiva, trazemos o exemplo 3, um tweet que defende que o jogo de 

“ataque” e “desmoralização” é próprio do programa, e a capacidade de saber lidar com esse 

tipo de pressão pode ser um diferencial para que o competidor logre êxito na disputa pelo 

prêmio milionário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos, nesta pesquisa, apresentar elementos presentes nas conversações sobre saúde 

mental engendradas a partir do produto midiático Big Brother Brasil, na sua edição 21. 

Entendemos que a análise dos dados sugere a centralidade dos tópicos ligados ao bem-estar 

emocional dos participantes e telespectadores no que diz respeito às narrativas do programa, 

mas também fora dele. Essa combinação de elementos internos e externos, do ponto de vista 

do reality show, fica evidente nas perspectivas múltiplas a partir das quais vemos o público 

debater o tema da saúde mental com base nas situações vivenciadas pelo participante Lucas 

Penteado.  

Trata-se de uma discussão sobre o que ocorre na casa do BBB, mas não somente. Envolve 

aspectos ligados às vivências psicológicas da audiência, o questionamento sobre as diferentes 

formas de manifestação de violência e abuso, pautas em destaque na esfera pública tais como 

preconceito, raça e gênero, e aos limites entre o que constitui dinâmica de jogo e produto de 

entretenimento e o que pode ser considerado como violência ou tortura psicológica. 

No transcorrer da elaboração desse texto, tanto os participantes quanto o público do BBB21 

continuaram a repercutir a tematização de conteúdos sensíveis relacionadas ao campo aqui 

observado a partir do prisma da Comunicação e Saúde, em especial a saúde mental. Nessa 

perspectiva, acreditamos que esse produto midiático é capaz de (re)construir elementos 

afetivos da vida cotidiana dos telespectadores, sendo que eles encontram nas mídias sociais 

espaço para serem acolhidos por outros participantes ao mesmo tempo em que sua voz seja 

capaz de retumbar entre os diversos discursos proferidos sobre o reality show.  

As violências e abusos - às quais os telespectadores aludem nos comentários que 

apresentamos aqui -, foram a principal razão, segundo o próprio, da desistência do 
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participante Lucas, no dia 7 de fevereiro, de competir pelo prêmio do BBB215. Nesse sentido, 

sublinhamos por fim o desafio de se escrever sobre um produto midiático dinâmico e 

mobilizador como o Big Brother Brasil, sobretudo quando seus desdobramentos ainda estão 

por se desenrolar. Sem dúvida, até o encerramento desta edição, em maio, haverá novos 

debates e novas perspectivas a serem agregadas a discussão que intentamos realizar aqui.  
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